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Openbare zitting van 24.11.2014

Interpellatie van dhr André du Bus betreffende Etterbeek en de "Ville des Mots"
2016
Mijnheer de burgemeester,
In het kader van ‘La langue française en fête’, dat plaatsvindt van zaterdag 12 tot en met zondag 20 maart
2016, heeft de Fédération Wallonie‐Bruxelles onlangs een oproep tot kandidaturen gelanceerd voor
gemeenten die over minstens één cultureel centrum beschikken. Het doel van ‘Langue française en fête’
is om het publiek aan te sporen tot reflectie over de grote culturele politieke en sociale kwesties die taal
met zich meedraagt en om de Franse taal een ander, complexloos, minder normatief en positiever imago
te geven.
Aangezien de gemeente Etterbeek al meermaals en in verschillende vormen actie ondernomen heeft om
de Franse taal in de kijker te zetten door een beroep te doen op haar grote culturele troeven (Senghor,
Hergébibliotheek), had ik graag geweten of de gemeente al ingegaan is op deze oproep en, zo ja, wat de
krachtlijnen zijn van dit project, wat het doelpubliek is, wie de lokale partners zijn (verenigingen en
scholen) evenals welk budget hiervoor vrijgemaakt wordt. Zo niet, zou ik graag willen weten waarom de
gemeente niet van plan is een project in te dienen. De uiterste verzendingsdatum is 8 december 2014.
Ik dank u bij voorbaat voor uw antwoorden.

Mijnheer de burgemeester geeft het woord aan mevrouw Njomgang‐Fonkeu:
‘’Mijnheer du Bus, als antwoord op uw interpellatie betreffende de ‘Ville des Mots 2016’ in het kader van
‘La langue Française en fête’, dat georganiseerd wordt door de Fédération Wallonie‐Bruxelles, kan ik u
verzekeren dat ik met veel belangstelling deze oproep tot kandidaturen volg. De evaluatie van de vorige
edities heeft aangetoond dat het nodig is om de aanduiding van de Ville des Mots beter te anticiperen om
ze gemakkelijker op te nemen in het seizoen het dragende cultureel centrum en de communicatie en
organisatie van het project te optimaliseren. De oproep tot kandidaturen voor de Ville des Mots 2016
loopt af op 8 december 2014. Ons cultureel centrum dient zich jammer genoeg volgend jaar aan te passen
aan het nieuwe decreet betreffende de culturele centra. Ik verzoek u om kennis te nemen van het
antwoord van de heer Martin Smets, directeur van Le Senghor, in dit verband:
Mevrouw de schepen,
Na analyse van het dossier voor de oproep tot kandidaturen dat wij begin oktober ontvangen hebben leek
het ons moeilijk om op twee maanden tijd een ambitieus project uit te werken. Onze financiële en
personeelsmiddelen zijn immers beperkt en de deelnamevoorwaarden bepalen dat er gedurende zes
maanden een voltijdse werknemer moet worden aangenomen en een eigen inbreng van € 30 000 vereist
is. Daarom kunnen wij moeilijk ingaan op deze oproep. Daarnaast moet ook gezegd dat het nieuwe
decreet op de culturele centra grondige aanpassingen vereist om te kunnen voorzien in de nieuwe taken
die ons worden toevertrouwd. Een groot deel van onze middelen zal hiervoor ingezet worden tijdens het
jaar 2015. Om onze mooie taal echter te bevorderen stellen wij voor om de komende maanden samen te
gaan zitten met het schepenambt voor cultuur en de bibliothèque Hergé om ons voor te bereiden op de
volgende oproep van de Fédération Wallonie‐Bruxelles voor de aanduiding van de Ville des mots 2017 of
2018.”
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Het leek me verstandig zijn argumenten in overweging te nemen en dit project ter bevordering van onze
Franstalige cultuur uit te stellen tot de omstandigheden gunstiger zijn.
Ik hoop dat ik uw vraag voldoende heb kunnen beantwoorden, mijnheer het gemeenteraadslid.”
De heer du Bus antwoordt:
“Ik stel enkel een kleine tegenstrijdigheid vast tussen het feit dat u gezegd hebt dat u op basis van de
vorige edities net indiening van het project nauwkeurig hebt moeten voorbereiden en anderzijds het
antwoord van de directeur van het cultureel centrum, die zegt dat de problemen die het cultureel centrum
ondervindt om zich aan te passen het ertoe dwingen om zich voor te bereiden op de indiening van een
project voor 2017‐2018. En dus stel ik me de vraag dat indien de beoordeling van de vorige projecten u
ertoe aangezet had om de indiening van een project voor te bereiden, dan was u nu misschien niet in de
situatie geweest waarin het voor u onmogelijk is om dit project voor te bereiden.”
Mevrouw Njomgang‐Fonkeu antwoordt:
“Mijnheer het gemeenteraadslid, wij konden niet voorzien dat er een nieuwe wet uitgevaardigd zou
worden met betrekking tot de culturele centra. Deze wet bestaat sinds 2013 maar treedt nu in werking.
Daarom willen ze zich meer richten op de aanpassingen die deze wet oplegt.”
De burgemeester geeft het woord aan de heer du Bus:
“Ik dank u. Ik zal dan de minister bevoegd voor culturele centra interpelleren om na te gaan of dit
probleem zich ook voordoet in andere gemeenten.”
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